
الرحيم     الرحمن الله بسم



الله ب  سم

الموحدين،    الشباب الله ،،حيا

ومثل                عليكم، الغيبة طولنا شكلنا عاد وإعداد، وعافية بخير الشباب عسى

بعد،      : )         ومن قبل من لله والحمد ، الغنايم جاب الغيبة طول يقولون ما

شباب     يا شفتوا ما نتدرب        فمثل اللي النشرات إصدار عن انقطاعنا بعد إنه

كان        البتار، معسكر نشرات في الموجود على بعض    فيها على تركيز هناك

واحد          يجيني ما حتى دورتين وآخر الحمد، ولله الفيديو شو  دورات ويقول

الملحة   : )        سلح دورة كانوا دورتين آخر فأقول اختفيتوا وين إصدراتكم

هذا  ( المبتدئ )      للمجاهد دورة     كان إصدار آخر أما تقريبا سنة نص قبل صدر

والقتال   إن         الدفاع ممتازة دورة وهي اسبوع كمن قبل المبتدئ للمجاهد

. الله  شاء

وينفذون                البداية من معانا يعدون كانوا إللي الشباب أقول العموم على

معظمها    أو إصدراتنا شوط        كل الله بإذن قطعوا قد الخوة هذولي فأقول

ما    (     كبير، قدر معناها شوط للجهاد العداد في مباراه    كبير في شوط هي

التخطيط : )         في يبدؤوا بأن القادمة للمرحلة وليستعدوا فليواصلوا ، كوره

. الله      بإذن تعلموه للي عملي لتنفيذ

عمليه                 أشياء فيها بيكون البتار كتاب نشرات إنه سابقا قلنالكم ما ومثل

. العدد       هذا في خاصة الله شاء إن

إن             كذلك ننسى ما لكن كلم، انطول ما المجاهدين   هالمهم، لخواننا انبارك

العرب   جزيرة وفك        في الجرحى وداوى الشهدا الله فتقبل إبقيق، غزوة

الدرب        على الله شاء إن وإياكم وإنا الله    ماضون. السرى، شاء ما غزوة

الحمد،            ولله جدا جدا المستوى عالي فيها التخطيط وباين الله، بإذن مباركة

وأنكى        : ) وأشد أقوى الله شا إن الجايات وعقبال



نشرة                  عن هي اليوم نشرة طبعا العداد، في الن فلنبدء شباب، يا خلص

البتار   -   رضي-معسكر رقم  عنه عنها      16الله يبحث النشرة عنده ما فللي ،

يجاوب      كيف يعرف عشن ويراجعها . وينزلها السئلة  على



: نبدء   الله بسم

::  1ن  الشرعي  العلم

المجاهد                 إنه فيها جا اللي البتار معسكر نشرة مقدمة عن مناقشة هذي

العسكري   للتعليم أذكر        بالضافة فحبيت دينه، أمور ليتعلم كذلك يجتهد لزم

النفطية      المصالح استهداف حكم بكتاب البيان     الشباب مع الخوه نشره اللي

شباب              فيا الله، شا إن جدا جدا مفيد كتاب وهو ابقيق، عملية بخصوص الثاني

   . هو           ما ويستفيد ويقراه الكتاب ينزل الله شاء إن واحد فكل فرصه، هذي

تفهم   يعني وشوي          شرط طاقتك، قدر على وتتعلم تقرا المهم فيه، حرف كل

الله،       شا إن وأكثر أكثر بتتعلم ! شوي يتفوت      ما صراحة هذا مثل وكتاب

::  2ن  أمتنا   تجاه واجبنا

العامري               الفاروق للمجاهد مقال في البتار معسكر نشرة في تدرون

        - متعلق-    دائما يكون لزم الواحد إن فيه ذكر بالشهادة وأكرمه الله حفظه

لحد              كلم في هذا ذكر وعلى وعلن، بفلن يتعلق ما يعني الحد، الواحد بالله

: يقول  الخوة

  - واهم       -   فهو وأعزه الله حفظه أسامة عند من النصر أن منظن

  - فاهم       - فهو سبحانه الله عند من النصر أن ومنظن

ْد "            ُد َيْم ْل َف َواْلِخَرِة َيا ْن ّد ال ِفي ّلُه ال ُه َينُصَر ّلن أن
َ ُظّن َي َكاَن َمن و

َيِغيُظ            " َما ُه ُد ْي َك َبّن ْذِه ُي َهْل ُظْر َين ْل َف َطْع َيْق ِل ُثّم الّسَماء َلى ِإ َبٍب ِبَس

     :- الله     -  رحمه كثير ابن تفسير في فجاء

َلى           "     َع َو ِه ْي َل َع ّله ال ّلى َص ًدا ُمَحّم ّلُه ال ْنُصَر َي َلْن َأْن ُظّن َي َكاَن َمْن ّباس َع ْبن ِا َقاَل

ْي  "        "   "  َأ الّسَماء َلى ِإ ْبٍل ِبَح ْي َأ َبٍب ِبَس ْد ُد َيْم ْل َف َواْلِخَرة َيا ْن ّد ال ِفي ّلَم َوَس ِله آ

َطاء  "   "          َع َو ِرَمة ْك َوِع ِهد ُمَجا َقاَل َذا َك َو ِه ِب ِنق َت َيْخ ِل ُثّم ُقول َي ْع َط ْق َي ْل ُثّم ْيته َب َسَماء

ْيرهْم     َغ َو َدة َتا َق َو ْوَزاء ْلَج ا ُبو أ
َ ْد       "  َو ُد َيْم ْل َف َلم َأْس ْبن ْيد َز ْبن الّرْحَمن ْبد َع َقاَل َو

ِتي   "          ْأ َي ّنَما ِإ ّنْصر ال ِإّن َف الّسَماء ُلوغ ُب َلى ِإ َوّصل َت َي ِل ْي َأ الّسَماء َلى ِإ َبٍب ِبَس

ّباس   "   "          َع ْبن ِا ْول َق َو ِلَك َذ َلى َع َدَر َق ِإْن ْنُه َع ِلَك َذ ْع َط ْق َي ْل ُثّم الّسَماء ِمْن ًدا ُمَحّم

ِفي    َهر ْظ َأ َو َلى ْو أ
َ َأْصَحابه َنى      َو ْع ْلَم ا ِإّن َف ّكم َه ّت ال ِفي َلغ ْب َأ َو َنى ْع ْلَم َكاَن   ا َمْن



َكاَن             ِإْن ْفسه َن ُتْل ْق َي ْل َف َهْب ْذ َي ْل َف ِدينه َو َتابه ِك َو ًدا ُمَحّم ٍر َناِص ِب ْيَس َل ّله ال َأّن ُظّن َي

َنا          : "    ُرُسل ْنُصر َن َل ّنا ِإ َلى َعا َت ّله ال َقاَل َلة َمَحا َل َناِصره ّله ال ِإّن َف ِئظه َغا ِلَك َذ

ُظْر        "    : "  ْن َي ْل َف َقاَل َذا َه ِل َو َية اْل َهاد َْلْش ا ُقوم َي ْوم َي َو َيا ْن ّد ال َياة ْلَح ا ِفي ُنوا آَم ِذيَن ّل َا َو

َقاَل     "   ِغيظ َي َما ْيده َك َبّن ِه ْذ ُي َطاء       َهْل َع َقاَل َو ُمَحّمد ْأن َش ِمْن ِني ْع َي ّي ّد الّس

ْيظ           . َغ ْل ا ِمْن ْدره َص ِفي َيِجد َما ِلَك َذ َيْشِفي َهْل ُظْر ْن َي ْل َف ِنّي ْلُخَراَسا ا

وأكرمه       -        الله حفظه بالشيخ آمالهم يعلقون الخوة بعض تجد فقد

الذي-           هو الشيخ وكأن ووو، أمريكا وهلك الشيخ ضربة وينتظرون بالشهادة

النتباه        يجب شباب فيا سبحانه، الله وليس إمام   ينصرهم هو الشيخ

أن             ننتبه أن يجب لكن ونطيعه، له نسمع فلزم الزمان هذا في المجاهدين

بنفسه             الشيخ قال فكما الشيخ، عند من وليس الله عند من يأتي النصر

: - هو  -   وأمي بأبي الله حفظه

حفظه"          "     قال كما أو الصحوة قامت قد الله فبفضل بقي، أم قتل أسامة

أهل.             من المر لولي والطاعة والسمع الله من النصر شباب؟ يا مفهوم الله

الله،    يرضي فيما يجاهد          الجهاد ول العدة يعد وما قاعد واحد انشوف نبغى ما

تفكيره            هذا واحد فأي العداد، في ببدء الشيخ ضربة بتيجي يوم ويقول

-   -    -  -، العافية الله نسأل قعودا أشد فهو بالله ضربات    والعياذ هناك كان فسواء

      - إنه  -   فعلينا يكن، لم أو بهلكها الله عجل أمريكا ونجاهد  افي أنفسنا نجهز

. إخواننا  وننصر

ذكرها          نقطة إلى أشير الله   - المجاهد كذلك حفظه العامري الفاروق

        - يحصلونه،  يقدرون اللي للخوة السلح جمع أهمية وهي بالشهادة وأكرمه

عندك          فايده في ما يعني الطلقات، جمع وهي أهم ومخزنلي  ونقطة كلشن

أو   100 قدر          1000طلقة ل المد طويلة معارك أو حرب صارت فإذا طلقة،

رصاص       : ) بدون اللي كلشك على سلملي الله



الترصد:: 1س 

            - من   -  تخرج لزم يعني عملي، سؤال إنه يحفظك الله يقول السؤال هذا

حاجه              أي أو بناية أو مركز أي تختار إنك منك يطلب السؤال واتنفذه، البيت

ترصد،     بعملية واتقوم كذا البواب       زي عدد تقدم إنك ببساطة منك المطلوب

لهذا             البوابات عدد كم فتبحث للشرطة مركز مثل كان إذا يعني المبنى، لهذا

الصغيرة         البواب وكم الرئيسية البواب كم تذكر وكذلك مثل المركز،

مره.               يعني إذا غيره، أو شرطة مركز عندنا ما والله اتقوللي ل عاد الخلفية

اعمل      عندكم بنايه ول فيش ترصد   : )     ما اعمل جد، عن بيتكم على ترصد

بيتكم،  مثل          على النوافذ مثل مباشرة الغير البوابات كذلك العتبار بعين وخذ

       . ل    يعني عملي وهو للتدريب، فهالسؤال صعودها يمكن اللي والسوار

عليك       غصبا لزم عليه، واتجاوب مكانك واتنفذ    : ) تجلسلي بره تخرج إنك

البصمات:: 2س 

البتار    (            معسكر عن شوي بعيد طبعا البصمات عن السؤال لكن 16هذا

        ( ورقة    تجيب إنك منك المطلوب كذلك، عملي السؤال ، الله شاء إن مفيد

حاجة        أي أو مثل الكرسي آية فيها وتكتب

تاريخ              من أسبوع لمدة أحد عليه يطلع ل مكان في اتخبيها ذلك بعد ثم

أثرا،            لها تبقي ول الورقة تحرق يسلمك الله بعدين السؤال، لهذا قراءتك

الورقة       على تكتب إنك السؤال في لصابع     المهم بصمات تترك ما بدون

. كذلك             الحرق يوم حتى بصمات، أي تترك ما لزم اتخبيها يوم حتى يدك،

. بصمات            تترك ما عشن شي أي استخدم يعني شباب؟ يا مفهوم

جواب:: 3س 

من                  السادسة النشرة بعد أشهر عده قبل أخ من علينا ورد السؤال هذا

المدة           حساب عن سؤال ورد السادسة النشرة في تدرون البتار، ُكـتـاب

البحرين      في المريكية السفارة بخصوص الزمنية



عشن            نستخدمها يمكن حسابية معادلة أو طريقة في هل يستفسر كان فالخ

. نوقف              ما بدون يعني ماشية؟ سيارة في ونحنا العدو على نطلق كيف نعرف

الشباب؟    راي شو قبل         ها اتجاوبون لزم لكن الجوبة قسم في الجواب طبعا

. الجوبة    لقسم ترجعون ما



البتار:     4س  معسكر في "   16ورد / شو     " السؤال ، د م كلمة السلح قسم في

( :      " / بأه " يتشطر والشاطر ؟ د م معنى

:: 5س  الخطأ  وين

سلح          بخصوص السؤال إنه      M-72هذا يقول السؤال النشرة، في المذكور

ترصد             في قبلها لزم طبعا الغزوات، أحد من جزء لتنفيذ اختارك الخلية قائد

وغيرها،  ويشوفون        وبحث يترصدون إنهم مكلفين الخوة من اثنين فكان

     . في          إنه كانت الخطة دورك يجي أن إلى فيه تتخبى إنك ممكن موقع أفضل

مهمة     شخصية فيها للعسكر بدون    دورية الشخصية اختطاف والمطلوب

      - سلح   -  تستخدم بيخليك يعني قال الله حفظه الخلية فقائد M-72قتلها،

الخوة         من ثلثة يكون وبعدها العجلت في الدورية قريب  وتضرب متخبين

   . من       المهم، المهمة الشخصية ويختطفون السيارة وبيحاصرون الموقع من

كان           القذيفة لطلق موقع أفضل إنه الخوة أحد اقترح والتخطيط التحري

.     من والتشاور       الستخارة وبعد كيلو ونص واحد حوالي بعد على منطقة

ومر         التنفيذ، في وبدؤوا الله على الخوة توكل المطلوبة،  توالصلة الدورية

الله     شا ما إنته وتطلق       : )   وعاد فريسته على المنقض النسر يقولون ما مثل

والخوة           وصلت، ما الضربات لكن الله، واتكبر الطيبة هالطلقات من عليهم

يختطفون    مفروض كانوا بعدها     اللي وحدثت متخبين، ظلوا الشخصية

كتبها           أمور من وغيرها المجاهدين عن وبحث الطواغيت قوات في استنفار

وليش؟.         العملية؟ في الخطأ وين يقول السؤال الله



العدد : 3ن  :هدية اللكترونية:    والمنقلة المسطرة

المسافة               يحسبلك المسطرة، مثل صغير برنامج عن عبارة الهدية هذي

المضغوط          الملف مع مرفق البرنامج جدا، جدا بسيط برنامج والزوايا،

بتحصلون   MB-Rulerواسمه  كذلك اسمه      ، فيديو ملف الله شا إن

.         " البرنامج" استخدام كيفية يشرح دقيقتين صغير فيديو فهذا ، المسطرة

البرنامج،           شغل بعدين الشريط، شوف شي أول الله شا إن بتفتح  فإنته يوم

بتفتحه             ويوم افتحه، بعدين فيه وحطه له خاص ملف اعمل شي أول البرنامج

تغلق           إنك يمكنك ثانيات، صفحتين الحساب مثلث إلى بالضافة معاك بتطلع

الملف         الصفحتين، نفس في الضافية الملفات من مجموعة بتخرجلك كذلك

        . أحد    على لللجابة وبنحتاجه مفيد البرنامج طبعا البرنامج فيه حطيت اللي

السئلة.

عادي           ملف تعمل بعدين الشريط، اتشوف إنك هو حاليا المطلوب المهم،

بسم          البرنامج شغل بعدين فيه، واتحطه البرنامج وتسحب للبرنامج خاص

. الله            بإذن القادم السؤال على اتجاوب تقدر حتى قليل عليه واتعرف الله،

:: 6س  الهاون  قذيفة

مركز                تقصفون إنكم نويتوا الشبيبة من مجموعة مع إنك السؤال يقول

منها          تفيدكم أمور معرفة بتحتاجون بالهاون للقصف فطبعا الدبابيس، لتجنيد

الهواء           واتجاه عنكم يبعد وكم الهدف ومكان النطلق وسرعة القذيفة وزن

أمور،   من النبوب        وغيرها فيها توضعون اللي الزاوية معرفة بتحتاجون كذلك

          . في    خبير الحين صرت عليك الله شا ما المهم الهدف باتجاه يكون حتى

الخلية      قائد فكنت البتار وكتاب حساب     معسكر الخوة أحد من وطلبت

وقدر          الرسمة وأعطاك ورسمها المطلوبة الزاوية حسب الخ المهم الزاوية،

عليها               كتب ما الزاوية رسم يوم إنه هي المشكلة لكن السر، في وقع إنه الله

والمنقلة         المسطرة برنامج تستخدم إنك منك فالمطلوب مقدارها، كم

.- وينصركم   -   يعزكم الله الزاوية وحساب اللكتروني





:: 4ن  الهليكوبتر   ذات غزوة

غزوة     : )           هي بهالغزوة المقصود ، صاحبكم تأليف من هالمسمى طبعا

حرقوا            يوم القصيم مطار على سنة نصف من أكثر حوالي المباركة إخواننا

البشمركة،  إنه       طائرات هي لهالغزوة مناقشتي سبب عن أبع   اأما لها داغزوة

والله            الغزوة لقوة فطنوا قليلين إنه يبدو صراحة لكن الله بإذن رهيبة

غزوة        هناك يكون ما كل يعني خاصة يتحدث    المستعان، كله العالم اتحصل

على             الغزوات أقوى من المتواضع نظري وجهة من أنها رغم هالغزوة إل عنها

منذ   نيويورك        االطلق غزوتي بعد المباركة الجزيرة أرض على الجهاد نطلق

الله            شا فإن الله، شاء إن جدا المهمة الدروس من ففيها وواشنطن،

. المهمة   هالغزوة نتدارس

للنكاية                  الغزوات كل هي ما إنه المجاهد حبيبي يا اتعرف لزم شي أول

انتباهه           تشتيت منها إخافته، منها العدو، ضرب منها أنواع، فالغزوات بالعدو،

ثاني      مكان في تضربه تقدر أعتقد      عشن الخير النوع طبعا للتدريب، ومنها

يوجد            العصابات حرب في نعم صراحة له، بذكري اتفاجأ يمكن الكثير إنه

تدل          شي على دلت إن وهذي والتعليم، للتدريب وغزوات على معارك

يوم           لله الحمد لذلك الخوة، عند الداخلي التنظيم وحسن القيادة تماسك

بفضل             ثابته وخطى بقوة تسير الله شا ما المور إنه علمت هالغزوة شفت

قصدوا     الخوة سواء طبعا به          الله، أدرى هم فهذا ل أو تعليمية اتكون إنها بها

إنه             هي منها يستفيد يمكن الواحد اللي التعليمية النقاط من لكن أعلم، والله

عدوك،          تغزو حتى معقدة أمور إلى محتاج مش إنته استخدموا  أول فالخوة

يعني          حارقة مواد استخدموا ثانيا المطار، إلى للوصول هوائية دراجات

فكل           شطارة تحتاج ما وهذي وحرقوهن الطيارات على بنزين صبوا بالعامي

عليها،   يقدر إلى        واحد ورجعوا المطار في الهوائية الدراجات تركوا وبعدها

ل            يحتاجوا لم الخوة إنه العملية من لنا فيتضح غانمين، سالمين قواعدهم

جي        بي آر ول رشاشة أسلحة ول يعطي     متفجرات فهذا يحزنون، هم ول

ينفذون           قادرين إنهم معانا يعدون جالسين اللي الخوة لجميع عملي درس

فهذي            اليوم، يعذر أحد في فما الحمد، ولله والقوة الحجم بهذا غزوة



واحتسب         الدورات ونفذ خطط أمامكم، الدروس وهذي النت في منتشرة

. الله   على أجرك

جدد،                 يكونون الخوة أحيانا إنه هو تدريبية بغزوة لها تسميتي عن أما

وحده           التدريب يعني بعدين سنتين، سنة شهرين شهر معينة فترة فيتدربون

عملي       تنفيذ هناك يكون لزم يكفي، نسبيا      ما سهل هدف القيادة تختار فقد

إلى           ومعرفة خبرتهم لزيادة العملية بتنفيذ القيام الجدد الخوة من وتطلب

        . العملية      منفذي إخواننا كان إن أعلم فالله التدريب في إليه وصلوا مدى أي

أن              أرادوا لكن خبرة معهم وكان خرجوا اللي الخوة من أو الصنف هذا من

شخص            لكل تتوفر بسيطة بأشياء ولو الغزو كيفية في عملي درس يعطونا

. الله  بإذن

يمكن               فالعمليات العملية، عن العلن توقيت هو المستفاد الثاني الدرس

فلحظ               نهائيا، عنها تعلن ما أو سنة شهر اسبوع بعد يوم بعد عنها تعلن إنك

بعد      بالعلن قاموا الخوة إنه في        معي يفيد فهذا أذكر، ما على شهر حوالي

وإنه           ابقيق غزوة لحظ المقابل في وفضحهم، الطواغيت كذب يكشف إنه

خلل     عنها أعلنوا هو  (   24الخوة يضحكني وإللي ل في   ساعة سخيف خبر

  "       "   " ما " يعني ، العملية هذه أحد يتبن لم البداية في أونه يقول الخنزيرة قناة

يافطات            يحملون المنفذين الخوة إنه ودهم في كان سخافتهم على الله شا

عليها  قصدهم          مكتوب شو ههه، أكبر الله القاعدة تنظيم بواسطة التنفيذ تم

أحد   يتبن البداية  لم ل          في أعلم، الله واحد يوم من أقل خلل اتبنوها والخوة

( والدجل        والكذب الرذيلة ينشر إعلم في الله ذات    بارك غزوة إعلن لحظ

النقاط            وضع يقولون ما ومثل عدة أمور ووضح قليل طويل كان الهليكوبتر

. أعلم           والله للغزوة التعليمي الهدف على كذلك يدلل وهذا الحروف فوق

ول                 جماعة في لست وحدك ربما مبتدئ، ربما مجاهد كأخ أنت المهم،

إنها               داعي في وما عنها، تعلن إنك داعي في ما بعملية تقوم يوم يعني خلية،

إصابات     فيها أو كبيرة فالخوة        اتكون خالصا، الله لوجه اعمل يعني غيرها، أو

خسروا            أو ضرر أصابهم هل تقريبا شهر انتظروا يوم الهليكوبتر ذات في

فيها      .        بس بسيطة الغزوة كانت ويوم ل طبعا البيان؟ تأخر في غزوهم فائدة

الله             أجر من هذا قلل هل وغيرها أمريكان قتلى دون هليكوبتر لكمن حرق



كنت    .         وإن اغزو المجاهد حبيبي يا إذا ل سبيله؟ في لغزوهم وحيدا لهم

. الله    على أجرك واحتسب

أخرى                مفيدة أمور وفيها الهليكوبتر ذات غزوة بخصوص كان طبعا هذا

أرى           غزوة فوالله ابقيق غزوة عن أما أعلم، والله استخلصها يمكن

جدا      عالية خبرة على لها دماء       المخطط من بأنهار يبشر وشي الحمد، ولله

إخواننا          فأحث الله، بإذن الطاهرة الجزيرة أرض على ستهراق الصليبيين

فوائد         ففيها الخطة ويدرسون الغزوة بياني يراجعون إنهم عظيمة المتدربين

في             حيلكم اتشدون إنكم إخوة يا أقولكم أحب المناسبة وبها الحمد، ولله

دول            لحدى تبيت منتنة طبخة ريح أشم والله فإني للجهاد، والعداد التدريب

مع   خاصة مؤخرا،       السلم السياسية الساحة في عادية الغير التحركات

الخطب           فإن فصاعدا الن من الحيل شدوا أقولكم كثيرة تفصيلت فبدون

. أعلم   والله جلل



:: 5ن  البترول  سعر

معسكر                نشرة في المذكور القياسي البترول لسعر انتبه منكم حد في

حوالي          يومها الله سبحان سنتين؟ حوالي قبل قياسي،   45البتار قالك دولر

الحمد،      ولله وزيادة الستين في وابوه     واليوم القياسي الرقم محطم يعني

   - متهمين : )        -  المريكان فإن الله حفظه أسامه الشيخ ذكر ما مثل طبعا بعد

يكون          لزم القل على البترول وسعر التاريخ في سرقة دولر 100 بأكبر

المفروض (         أما شي، يستاهلون المريكان هالخنازير إذا هذا طبعا للبرميل

وانشب            أمريكي جندي فيه انحط برميل كل هالبراميل انصدر يوم إنا انسويه

وانشوف   النار الرقم        فيه بيحطم والله شكله البرميل، سعر بيوصل كم

التاريخ   : ) عبر القياسي

لغوي : 7س  :سؤال

وأكرمه      -        الله حفظه المجاهد ذكرها اللي القصيدة بخصوص هالسؤال

   - منك-      -   يطلب السؤال ، عنه الله رضي هاجر بو الحي الشهيد في بالشهادة

القل،       على واحدة مصغرة كلمة تستخرج انقول     إنك يوم مثل تعني مصغرة

مثل   (      : )   أو أصغر الخط حجم يعني مصغرة مش شجيرة تصغيرها شجرة

        . منها     عدة فوائد له السماء تصغير طبعا علم طويلب وآخر علم يعني طالب

عنه           فاتقول الطواغيت أمريكا أذناب عند ذنب واحد فمثل الشخص، تحقير

        - ومنها : ) -  الشجيرة، مثل فعل الحجم لتصغير ومنها ، الله أجلكم ذنيب

واللطف   الرحمة ولدي،          لظهار يا يقول وآخر وليدي يا لولده يقول واحد مثل

    . فوائد          هناك طبعا به الب ولطف أبيه من الولد قرب اتفرجيك هنا فالوليد

واحد      تصغير استخراج منك فالمطلوب في    أخرى، المذكورة القصيدة من

النشرة.



خروف  : ): 6ن  ابتسامة

خروف       : )            شباب يا تذكرون ، أقولها فلزم خاطري في نكتة عاد هذي

شوي             خلني يذكر ما اللي عاد الرياض؟ بدر شريط في المذكور الستراحة

المبارك     الشباب يوم هو إل       أذكره، وراهم تركوا ما الستراحة من انحازوا

        . شريط      علينا خرج قصيرة فترة قبل فأقول له صار شو أعلم والله خروف

وتفجيره         خروف بتفخيخ فيه قاموا العراق في المجاهدين يف لخواننا

ل   فأقول !  : )ا الخنازير، الستراحة؟      خروف نفسه هو هالخروف يكون

عن            يعلن إما بيان بإصدار العرب جزيرة في القاعدة تنظيم نطالب صراحة

الخروف   لهذا بصلة         : ) تجنيده الخروف لهذا يمت ل الستراحة خروف أن أو

حصار           عاملين الصبح من جالسين كانوا المريكان ليش عرفت الحين أقول

أسلحة      ويا وحاشرينا العراق على الش  اقتصادي هالخرفان  االدمار أثاري مل،

يمنعون        : )      بكره خوفي والله ندري كنا ما ونحن شامل دمار أسلحة صارت

( : " "    " إرهابية   " عمليات في لها الرهابيين لستخدام الخرفان والله تصدير

     ( :       . جيش  في الموحدين إخواننا إنه بله الطين زاد واللي ل هههه المستعان

( الحمد      (     ولله صراحة طيب شريط البوادي أسد شريط في السنة أنصار

بجزء   علينا صارت        خرجوا العملية يعني الضاحي، وتوزيع خرفان ذبح فيه

ل    : )         بالهم يديرون خلهم الماشية رعاة عاد ، خرفان في خرفان كلها

والله      همتقصف ويقولون المريكية الخنزيرية أسلحة   القوات عندهم وجدنا

شامل  : ) دمار

:: 7ن  الدنية   ول المنية

مصطفى                يعلى بو الله بإذن الشهيد عن المقال بخصوص المشاركة هذي

         - مكان،-   كل من له الطواغيت حصار رغم الشهيد يعني ، عنه الله رضي

وغيرها     بالنابلم ولخوانه له نفسه      وقذفهم وتسليم الستسلم أبى إنه إل

الله            سبيل في نجاهد بأننا للجميع درس وهذا دره، فلله المرتدين، للطواغيت

أو             تقول ثالثة في ما شهادة، وإما نصر إما ثنتين من وحده نفسي  فهي أسلم

وعليشة         والحاير وغوانتنامو غريب وبو بجرام فسجون مؤقتا، للطواغيت



لله         والحمد الصهيوصليبيين، وأسيادهم الطواغيت جرم على شاهد والرويس

الفترة    في شاهدنا في       قد المجاهدين إخواننا من عظيمة دروس الماضية

الشهادة،          حتى وقتالهم للطواغيت النفس تسليم عدم على العرب جزيرة

- له      -  طوبى العوفي واستشهاد الرس، بمعركة بدءا الكثير  طبعا واستشهاد

 : يا          واحد درس الطواغيت تعطي كلها مختلفة، معارك في الخوة من

نحوركم          وضعتم فإذا الصليبيين إل ابتداءا يستهدفون ل المجاهدين طواغيت

! مصيرهم    فمصيركم نحورهم دون

الستدراج:: 8س 

وبعده                ودبوس، مجاهد بين افتراضي حوار شكل على بيكون السؤال هذا

. أسئلة  فيه

أحد             فشافه ّكير، ب الشغل من خارج يتمشى مجاهد اليام من يوم في كان

: التي      الحوار فدار الطريق في الدبابيس

الخوي:   الدبوس الله حيا

يحييك:  المجاهد الله

اليوم:      الدبوس بكير الدوام مخلصين شكلكم أشوف

يوم:           المجاهد نصف دوام منا مطلوب كان واليوم إجازة معطينا والله، إيه

:.....الدبوس

:.......المجاهد

( بينهما(    الحديث استمر يعني

خوي:        الدبوس يا وناسه معاك السواليف الله شا ما

كذلك:  المجاهد وانتوا

ثانيه:         الدبوس مره نلتقي عشن الجوال رقم تعطيني يعني ممكن

يعني:        المجاهد فاسمحلي متلقين تونا بس يعني صراحة والله

مثل:        الدبوس اليميل ممكن إنزين يعني، حاجة فيها ما

مره:             المجاهد أول من غربا على عناوينك اتوزع ما انته يعني هو خوي يا

( ابتسامة(



بريد:    الدبوس عطيتك إذا بتراسلني    يممكن هل مثل اللكتروني

ثانيه،:            المجاهد مره نتلقى الله شا وإن اتشرفنا عالعموم خوي، يا أظن ما

الله   حياكم يالله

يحييك:  الدبوس الله

ويراسله؟               الدبوس إيميل ياخذ إنه المجاهد رفض لماذا يقول السؤال

دبوس؟        معاه يتكلم اللي إنه المجاهد حس وكيف



الطعام    : ): 9س  البحثعن رحلة

إنكم                 القائد كلفكم الفغان الخوة من اثنين مع كنت إنك يقول السؤال

معلومات         ا بجمع واتقومون مواصلت فيها ما بعيدة منطقة على تروحون

. وترجعون    المنطقة عن وأخذتوا     استخباراتية أموركم رتبتوا لله فالحمد

حوالي          وتستغرق مشي الرحلة إنه حيث بتحتاجونه اللي والطعام التجهيزات

           . قطاع  من مجموعة عليكم طلع الثالث اليوم من الدرب وفي أيام خمس

حق     والحاجات الطعمة وخذوا طعام     تالطرق عندكم ما عاد وهربوا، كم

للهدف،           توصلون ما إلين وتصبرون الله على تتوكلون إنكم فقررتوا كافي،

الخامس     اليوم إلين يعني ميه         لكن ول وحر صيف والدنيا تؤكل حاجة في وما

        . صقف  مصنوع ببيت مريتوا إنكم الله قدر أكل عاد    هول فإنت أخشاب، من

البتار        معسكر نشرة قاري كنت اسبوع الخوة    16قبل حق قلت فمباشرة

      . موجود؟       ووين بالضبط هالطعام شو طعام حصلنا الله شا إن لحظة لحظة



** الجوبة**

!1ج  عندك:   الجواب

يدك:           2ج  تضع أو قفازات، تستخدم مثل ممكن لكن عندك، كذلك الجواب

. الحتمالت           من وغيرها بلصق، أصابعك تلف أو وتكتب، بلستيكي كيس في

والله              يقوللي كيفك كيف على مره عليه الله شا ما واحد إذا يعني وممكن

وبخلي   عادي عليها        بكتب من البصمات بأزيل وبعدين الورقة على بصمات

حدها(     : ) عن زيادة معقدنها اتكون   يعني ممكن في  هالطريقة لكن مفيدة

       . اتكون     ما موضع في مثل ممكن بالورقة والحتفاظ الكتابة غير أمور

وعند           عادي تحمله إنك فتضطر شي، حامل وإنت الشكوك تثير القفازات

. الوصول           . بها  تقوم عملية كل مع مخك شغل ككل فالمسألة البصمات تزيل



يوجد:           3ج  لكن أمور، لعدة صعب الشي فهذا معينة معادلة وجود بخصوص

قبل             لكن ماشية، سيارة من تطلق تريد يوم العتبار في أخذها يمكنك أشياء

: التية    التجربة اعمل ذلك

طاس  الماء،            هخذ في خط واعمل صغيرة عصا أو قلم خذ بعدين ميه، واملها

ارتفاع              أو أمواج هناك لكن الماء من معينة منطقة في خط عملت إنك لحظ

جوانب   على من         للماء تطلق تكون عندما مهمة النقطة فهذه الخط، هذا

السيارة           يوم مثل فإذا حواليها اللي الهواء تدفع فالسيارة ماشية، سيارة

للسياره،           ثانيه مره رجعلك بتحصله النافذه بره شي ترمي وحاولت مسرعة

سرعة           تقل فيوم حواليها، اللي والهوا السيارة بسرعة تتأثر الطلقة فكذلك

انحراف            لها يحدث ما بدون الرصاصة إطلق ويمكن الهواء قوة تقل السيارة

خط   عن للعدو         كبير وصولك عند لكن مسرع اتكون ممكن فمثل الطلق،

. السرعة      تزيد ثم وتضرب السرعة تخفف

يقود                 واحد فممكن شخصين فإذا المنفذين، الخوة عدد كم هو آخر شي

نفس             في وتطلق تقود لنك أصعب فهي واحد شخص إذا أما يطلق، والثاني

. مستحيل    مش لكن الوقت

مثل            فإذا السيارة، في جلوسك ومكان الخصم جهة العتبار في تاخذ كذلك

اتكون            ولزم أصعب فهي اليمين جهة موجود والعدو اليسار جهة جالس كنت

تصطدم     ما عشن منزله فحبذا       النوافذ تطلق تريد كنت فإذا الطلقة، بيها

. الضرب         لتسهيل العدو فيها اللي الجهة نفس في اتكون

العدو                  طفت اتكون يوم أو جهتك يمشي والعدو تطلق هل وهو آخر أمر

جدا           حساس العدو يمكن يعتمد، كذلك فهذا عنك؟ بعيد يمشي والعدو

. خلفه     من تضربه إنك فاتفضل

تريد                  يوم بالك في اتحطها اللي المور من كثير في إنه معي فلحظ

بالك             في وحطها افهمها لكن تحفظها داعي في ما ماشيه، سيارة في الهجوم

الخوة      إذا أما والتنفيذ، التخطيط كليا      عند بيوقفونها أو السيارة من بينزلون

. تختلف  فالمسألة



سؤاله             على الرد تأخر عن ونعتذر لخينا، مفيدة كانت الجابة إنه الله نسأل

. الطويلة   المدة لهذه

/           4ج  من:  حرف أول من مأخوذ الول فالحرف ، دروع مضاد معناها د م

هي           بهالسلحة والمقصود دروع، من حرف أول من الثاني والحرف مضاد،

والهمرات    الدبابات ضد /   السلحة مضاد.      فمعناها ط م وجدت إذا أما وغيرها

سام    سلح مثل    .7طائرات

-   5ج  الـ:  -   إنه عنك الله عفا كيلو،     M-72الخطأ واحد بالكثير مداه يوصل

مفروض            كان الدرس تعلمت يوم يعني ونص، كيلو بعد على واقفلي وإنت

إما     إنه القيادة تنبه موقع    عليك أو يتغير ممكن     كالسلح مش إذا أو يتغير

هذا            يقولون ما مثل حظك واتجرب عالفاضي تطلقلي أما تتغير، كلها فالخطة

. وقته  مش

حوالي:   6ج  .       45الزاوية البرنامج  شغلت ما بعد بسيطة، الطريقة درجة

قاعدة          منتصف اتحط وبالضبط المستوي، السطح على المثلث قاعدة اتحط

اللي     الزاوية بداية عند ترتفع       المثلث بعدين الرض، مع الهاون أنبوب يعملها

   . مش          وإذا معاك اللي الزاوية شو واتشوف النبوب توصل ما إلين بالماوس

كيف        يشرحلك اللي الفيديو شريط وراجع اسأل . عارف البرنامج  تستخدم



.           7ج  فيها:  العين العتيق تصغير، العتيق يقولي حد مش معي انتبه الكيلب

        . صحيحة،     أخرى أجوبة هناك يكون ممكن طبعا أصل تصغير هي وما مفتوحة

. مثال   مجرد فهالجابة



الدبوس:          8ج  فطبعا للدبوس إيميل طرش المجاهد إذا إنه هو السبب

إنه           المجاهد نبه اللي لله فالحمد بهالطريقة، المجاهد إيميل على بيتعرف

الخبيثة     بهالطريقة ينكشف ممكن الدبابيس     إيميله ديدن فهذا مباشرة، الغير

. مباشرة       غير بطرق معلومات يحصلون يحاولون إنهم

غير            بشكل الدبوس إنه معي فلحظ دبوس إنه المجاهد حس كيف أما

بالرغم            مستقبل بالمجاهد يتصل حتى شي أي يحصل إنه يصر كان طبيعي

غريب      إنسان قابلت إذا إنك اتحصله      من مستحيل شبه فتقريبا مرة لول

       . من      اتخافون ما والله شباب ويا الغريبة هالطلبات مثل يطلب أو يسأل

الله          ييسرها التي المور من الحمد ولله كشفهم فوالله لعباده هالخبيثين

تستغربون            ول ل، ول دبوس معك يتكلم إللي إنه اتعرف وممكن المجاهدين

هاليام        وأفغانستان العراق في الدبابيس صيد كثرة الحمد  من طبعا.  ولله

يعني     إللي المجاهدين من فيوم        في الحمد ولله تمام خبرة الله شا ما

عكسية          اسأله ويسأله معاكس استخبارات له ويعمل يقوم دبوس يكتشف

جندوه،         اللي الطواغيت والخنازير هو معوي مغص تجيله والله اتخليه

في             إخواننا سووا ما مثل بالضبط يعني السحل، إل معاهم يفيد ما هالدبابيس

يكون           عشن الجسر في اتعلقه وبعدين فيه تسحل المريكان مع الفلوجة

تبن        : ) ياكلون اللي الدبابيس من لغيره عبره

يعني:            9ج  هالكل، وش أخ اتقوللي ل الخشب، ديدان هو الطعام الله أجلكم

الخشب           في اتحصلها ممكن اللي هذي والديدان موت، أو حياة المسألة

الله،      بإذن مفيد أكل هي مع       القديم تعصرها ممكن عاجبتك مش مره وإذا

      . الحشرات       جعل اللي لله فالحمد وتاكلها طريقة أي يعني تعمل أو بعض

متوفر،        غذاء مصدر وبالتالي مكان كل في اللي    منتشرة للحشرات انتبه لكن

اللي            الحشرات عن الجنحة وأزل تلسع، أو شعر عليها واللي فاقع لونها

         . الوالده    عند ساير فيكم واحد أشوف مش عاد فاطبخها أمكن وإن بتاكلها

د       كلوا سيروا يقولون المجاهدين ويقولها اتشوفها : )   اندياليوم والله



الشهادة      : ) -     ولوالديكم لكم الله أسأل البتار ّتاب ُكـ تقرا ما شهر حابستك

سبيل   في -.هوالجهاد



الله                  نسأل وتوفيقه، الله بفضل النشرة من العدد هذا تم فقد لله الحمد

. عملي           تطبيق محتاجه اللي السئلة تنسوا ول أفادكم، يكون إنه تعالى

والصهاينة              الصليبيين في تأخذكم ول وشرعيا، عسكريا العدة وأعدوا

الله              شا إن وعسانا لئم، لومة الله في تخافوا ول رحمة، ول رأفة وأذنابهم

الطيبة   هالغزوات فالله       انشوف العرب، جزيرة من الصليبيين اطفش اللي

. الصليب     ّباد ع في السحل الله

وبركاته     الله ورحمة عليكم والسلم


